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Про надання інформації щодо 
відділень банків 

 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш лист1 стосовно 
надання інформації щодо кількості відділень АТ КБ "ПриватБанк", АТ "УКРСИББАНК", які 
було закрито починаючи з 01.06.2021 по даний час, заплановане закриття відділень цих 

банків (назв, номерів відділень, дат закриття), і повідомляє таке. 
Національний банк України включає/уносить зміни/виключає відомості про 

відокремлені підрозділи банку до/з Державного реєстру банків на підставі письмового 
повідомлення банку та у порядку, встановленому нормативно-правовими актами2 
Національного банку України. 

Станом на 16.11.2021 до Національного банку України не надходили повідомлення 
від АТ КБ "ПриватБанк" щодо запланованого припинення діяльності відділень банку.  

Разом з тим, повідомляємо про заплановане припинення діяльності філій АТ 
КБ "ПриватБанк": 

 

Скорочена назва відокремленого підрозділу АТ КБ "ПриватБанк" Орієнтовна дата 
закриття 

Філія "Житомирське регіональне управління" АТ КБ "ПриватБанк" 01.02.2022 

Філія "Волинське головне регіональне управління" АТ КБ 
"ПриватБанк" 

01.02.2022 

Рівненська філія АТ КБ "ПриватБанк" 01.02.2022 

                                                 
1 Лист від 13.11.2021 б/н (зареєстровано у Національному банку України 15.11.2021 № ЗП/526/2240). 
2 Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України 

від 22.12.2018 № 149. 
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Скорочена назва відокремленого підрозділу АТ КБ "ПриватБанк" Орієнтовна дата 
закриття 

Філія "Розрахунковий центр" АТ КБ "ПриватБанк" 01.02.2022 

Кількість: 4  

 

АТ "УКРСИББАНК" надіслав до Національного банку України повідомлення про 
заплановане припинення діяльності Відділення № 598 АТ "УКРСИББАНК" (орієнтовна дата 

закриття 01.03.2022).  
Перелік відділень АТ КБ "ПриватБанк", АТ "УКРСИББАНК" які були закриті у період 

з 01.06.2021 по даний час, відповідно до відомостей, які містяться у Державному реєстрі банків 

станом на 16.11.2021, наводимо у додатку до цього листа. 
 

 
Додаток: файл "Перелік відділень АТ КБ "ПриватБанк".doсx". 

файл "Перелік відділень АТ "УКРСИББАНК".doсx". 

 
 

 
З повагою, 
 

В.о. начальника управління ліцензування кредитних установ 
Департаменту ліцензування 
Національного банку України  Оксана НАЗАРЕНКО 
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